
Tijdens zijn presentatie op het
seminar ‘Prevent Now’ afge-
lopen woensdag van Ennia gaf
hij een aantal opties van preven-
tiemiddelen die op het eiland 
gebruikt zouden kunnen wor-
den en in de toekomstige pre-
ventiewinkel kunnen worden
verkocht. Faber sprak over 
een ‘DNA-douche’, een ‘SDNA-
spraysysteem’ waarbij een dief
een vloeistof over zich heen
krijgt die onder uv-licht oplicht
en een unieke DNA-code bevat.
De spray is niet schadelijk en
blijft langere tijd op lichaam en
kleding aanwezig. Het SDNA-
spraysysteem is primair bedoeld
als preventiemiddel tegen over-
vallen, inbraken of ramkraken.
Volgens Faber zou dit gebruikt
kunnen worden bij toko’s. 

Een optie ter bestrijding van
bijvoorbeeld koperdiefstal is vol-
gens hem ‘Microdust’, een ma-
nier om koperdraden te kunnen
markeren en dit zou een optie
zou kunnen zijn voor een bedrijf
als Aqualectra. ,,In Nederland
gebruikt Prorail dit op kabels die
langs de spoorbaan liggen.” Het
is een lijmachtige vloeistof waar-
mee eigendommen tegen dief-
stal beschermd kunnen worden
door ze van een transparante,
unieke markering te voorzien.
Volgens Faber is het niet vol-
doende om één maatregel te ne-
men, maar is criminaliteitsbe-
strijding pas effectief als er ver-
schillende paden tegelijk wordt
ingeslagen. ,,Als maar een op de
honderd gevallen helpt, dan zou
dat mooi zijn.”

Overige opties zijn een bag-
alarm, bag-dust, een sos-safety
app of camera’s op minibusjes.
Dit zou volgens Faber kunnen
zorgen voor een afschrikwek-
kende werking voor criminelen
en een veiliger Curaçao. Hij
blijft echter realistisch en geeft
aan dat technische snufjes al-
leen ook niet de problemen van
de criminaliteit oplossen, maar
volgens Faber is het een begin. 

OM-woordvoerder Norman
Serphos laat weten dat een van
de knelpunten voor dergelijke
producten de prijs is. ,,Momen-
teel wordt er gekeken naar op-
lossingen voor dit probleem. Bij-
voorbeeld de camera’s op de mi-
nibusjes zouden ook in het
belang kunnen zijn voor het

OM. Wie weet kan het OM deze
camera’s bijvoorbeeld cadeau
doen.” De middelen zijn een op-
tie voor de ‘toko di prevenshon’,
waarvoor een intentieverklaring
werd getekend.
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OM spoort
mannen aan
tot aangifte
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Uit internationale
en lokale cijfers blijkt dat er veel
minder aangiften van relationeel
geweld worden gedaan door
mannen dan door vrouwen. Het
Openbaar Ministerie (OM) wil
de bevolking middels radio en
Facebook oproepen mee te den-
ken over mogelijke oorzaken
van dergelijke misdrijven. 

Het gaat hierbij om mishan-
deling al dan niet met wapen,
vernieling, belaging en bedrei-
ging. Feit is dat er minder aan-
gifte van relationeel geweld
wordt gedaan door mannen dan
door vrouwen. Het OM vraagt
zich af: ,,Is relationeel geweld
slechts geweld tegen vrouwen?
Wat zou volgens u de reden zijn
dat er minder mannen aangifte
doen dan vrouwen? Hoe zou
daar verandering in kunnen
worden gebracht?” 

Het niet melden kan volgens
het OM komen door schaamte.
,,Men denkt meestal dat man-
nen niet door vrouwen worden
geslagen, of dat een man die
door een vrouw wordt geslagen
niet mans genoeg is. Dit terwijl
de wet niet discrimineert wan-
neer het gaat om het plegen van
strafbare feiten.” 

De wet bepaalt dat mishande-
ling gestraft wordt met gevange-
nisstraf van ten hoogste vier jaar
of een geldboete van de vierde
categorie. Het OM wil slachtof-
fers, onder wie ook mannen,
aansporen om aangifte te doen. 

‘Curaçao doet
weinig aan
preventie’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op Curaçao wordt vooralsnog relatief 
weinig aan preventie gedaan. Dat constateert Wynsen
Faber, managing director van Faber Organisatiever-
nieuwing bv, gespecialiseerd in wetenschappelijk onder-
zoek naar (on)veiligheid. 

Winnaar campagne Digicel/MCB

Clara Kirindongo is de meest recente winnaar in de ‘Top Up’-campagne van MCB en Digicel. Ze won
een Samsung Tab 3 door haar telefoon op te waarderen bij een van de opwaardeerdiensten van de
MCB Bank. Klanten die opwaarderen met Pagomatiko, SMS 1111, MCB@Home/ MCB Mobile of bij een
MCB-bankautomaat krijgen de kans een telefoon of een tablet te winnen. De campagne duurt tot 15
november. FOTO DIGICEL
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